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Fizjologiczne lub patologiczne zawroty g³owy s¹ wynikiem asymetrii
sygna³ów z receptorów czuciowych do oœrodkowej czêœci narz¹du przed-
sionkowego lub asymetrii funkcjonowania oœrodkowego uk³adu nerwowe-
go. W pracy przedstawiono neurochemiczne uwarunkowania zawrotów g³o-
wy oraz metody ich leczenia. W leczeniu farmakologicznym omówiono rolê
leków objawowych i przyczynowych. W pierwszej grupie istotne znaczenie
maj¹ leki antycholinergiczne, przeciwhistaminowe, benzodwuazepiny, an-
tagoniœci kana³ów wapniowych, leki przeciwwymiotne, leki wzmagaj¹ce
kompensacjê oraz neuroleptyki. Ich dobór zale¿y od symptomatologii zabu-
rzeñ przedsionkowych. W drugiej grupie leków – przyczynowych, istotne
znaczenie maj¹ leki rozszerzaj¹ce naczynia krwionoœne ucha wewnêtrznego
i leki cytoprotekcyjne. W zale¿noœci od etiologii choroby podawane s¹ rów-
nie¿ preparaty przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne, leki moczopêdne i gli-
kokortykosteroidy. W pracy podkreœlono, ¿e nie zawsze zastosowane lecze-
nie jest skuteczne i wskazano mo¿liwoœci przysz³oœciowego ich leczenia.
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Physiological or pathological vertigo is caused by asymmetry of the sen-
sory receptor signals received into the peripheral vestibular organ, or by
a functional central nervous system asymmetry. This paper reports causes of
neurochemically-related vertigo and methods of its treatment. The role of
symptomatic and causal drug treatment has been discussed. The essential
drugs of the first category comprise anticholinergic and antihistamine drugs,
benzodiazepines, calcium channel antagonists, antiemetics, compensation-
enhancing and neuroleptic drugs. Their selection depends on the vestibular
symptoms involved. In the (causal) category, the essential drugs include
inner-ear vasodilative, and cytoprotective drugs. Depending on the etiology
of the disease, antiviral and antibacterial drugs, diuretics and glucocortico-
steroids are also used. The authors stress that the treatment is not always
effective and indicate possibilities for the future treatment of the disease.
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W leczeniu zawrotów g³owy i zaburzeñ równowagi
cia³a istotne jest ustalenie wzorców topodiagnostycznych
z dok³adn¹ znajomoœci¹ zró¿nicowanej lokalizacji proce-
sów patologicznych. Wiadomo bowiem, ¿e miejsce uszko-
dzenia wp³ywa na urozmaicon¹ symptomatologiê zabu-
rzeñ. Fizjologiczne lub patologiczne zawroty g³owy s¹
wynikiem asymetrii sygna³ów z receptorów czuciowych do
oœrodkowej czêœci narz¹du przedsionkowego lub asyme-
trii funkcjonowania oœrodkowego uk³adu nerwowego [1].

Neurochemia zawrotów g³owy
Ostatnio z uwagi na mechanizm dzia³ania stosowa-

nych leków du¿¹ rolê przypisuje siê wyodrêbnieniu re-
ceptorów i neurotransmiterów dróg nerwowych uk³adu
przedsionkowego. Wyró¿nia siê przynajmniej 6 neuro-
transmiterów narz¹du przedsionkowego, obecnych
w trójneuronalnym ³uku odruchowym pomiêdzy przed-
sionkowymi komórkami rzêsatymi a j¹drami okorucho-
wymi. Jest tak¿e kilka goœcinnie wystêpuj¹cych neuro-
transmiterów, które maj¹ funkcjê moduluj¹c¹.

Glutaminian nale¿y do neuroprzekaŸników pobudza-
j¹cych i znajduje siê we wszystkich trzech neuronach
przedsionkowo-ocznego ³uku odruchowego. Kwas alfa-
amino-3-hydroxy-5-metylisoxazolo-4-proprionikowy
(AMPA) jako typowy glutaminowy receptor jest obecny
w wiêkszoœci obszarów OUN. Acetylocholina jest zarów-
no obwodowym jak i oœrodkowym agonist¹ receptorów
muskarynowych. Przypuszczalnie obwodowo dzia³aj¹ca
acetylocholina jest obecna w synapsach uk³adu eferent-
nego, zaœ w czêœci centralnej dzia³a jako pobudzaj¹cy
neurotransmiter. Acetylocholina bierze udzia³ w proce-
sach kompensacyjnych. Obecnoœæ nikotynowych i mu-
skarynowych receptorów ujawniono we wszystkich j¹-
drach przedsionkowych, a szczególnie w j¹drze przy-
œrodkowym [2]. Ze wszystkich obecnie znanych typów ace-
tylocholinowych receptorów, te znajdowane w moœcie
i opuszce, a powi¹zane z objawami zawrotów g³owy s¹ pra-
wie wy³¹cznie podtypem receptora muskarynowego M2.

Kwas gamma-aminomas³owy (GABA) jest neuro-
transmiterem hamuj¹cym dla spoid³owych po³¹czeñ przy-
œrodkowego j¹dra przedsionkowego oraz dla po³¹czeñ
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pomiêdzy mó¿d¿kowymi komórkami Purkiniego a bocz-
nym j¹drem przedsionkowym. Pobudzenie obu typów
receptorów GABAA i GABAB daje podobny hamuj¹cy
efekt na drogi przedsionkowe. Swoiœci agoniœci GABAB,
tak jak beclofen zmniejszaj¹ czas trwania przedsionko-
wej odpowiedzi w zwierzêcym modelu [3].

Mechanizm dzia³ania innych neurotransmiterów,
które stosuje siê w leczeniu zawrotów g³owy jest mniej
poznany i zrozumia³y. Histamina spotykana w ca³ym
obszarze oœrodkowej czêœci narz¹du przedsionkowego nie
wydaje siê byæ neurotransmiterem w czêœci obwodowej.
Centralne dzia³anie przeciwhistaminowe moduluje ob-
jawy choroby lokomocyjnej, natomiast stymulacja recep-
torów H1 i H2 pobudza neurony przyœrodkowego j¹dra
przedsionkowego [2]. H3 jest autoreceptorem, który ha-
muje uwalnianie histaminy. Noradrenalina (norepinefry-
na) moduluje intensywnoœæ oœrodkowej reakcji na przed-
sionkow¹ stymulacjê i u³atwia kompensacjê. Dopomina
mo¿e przyœpieszaæ przedsionkow¹ kompensacjê po jed-
nostronnie wykonanej labiryntektomii, zaœ blokery do-
paminy opóŸniaj¹ zdrowienie [4]. Neurochemia wymio-
tów czêœciowo zazêbia siê z neurochemi¹ zawrotów g³o-
wy. Acetylocholina i histamina bior¹ udzia³ w oœrodko-
wej kontroli wymiotów. Agoniœci GABA receptora ha-
muj¹ oœrodkow¹ czêœæ odruchów wymiotnych, natomiast
dopomina, podobnie jak serotonina pobudzaj¹ oœrodki
wymiotne. Wybrane preparaty, które blokuj¹ serotoni-
nowy 5-HT3, podtyp receptora redukuj¹ nudnoœci i wy-
mioty [4].

Znajomoœæ i lokalizacja neuroprzekaŸników moty-
wuje wybór odpowiedniego leku w farmakoterapii obja-
wowej zawrotów g³owy i zaburzeñ równowagi.

Metody leczenia zawrotów g³owy
W obecnej dobie dysponujemy trzema sposobami

leczenia nerwowo-czuciowych zaburzeñ zgodnie z lokali-
zacj¹ uszkodzenia i etiopatogenez¹. Nale¿y tu wymieniæ
farmakoterapiê, fizjoterapiê oraz leczenie chirurgiczne.

Farmakoterapia ma na celu wzbudzenie lub hamo-
wanie czuciowych receptorów oka i ucha oraz nerwo-
wych pêtli przedsionkowych, s³uchowych i wzrokowych,
obecnych w pniu mózgu jak oraz ich korowych po³¹-
czeñ.

Fizjoterapia znajduje zastosowanie w uszkodzeniach
receptorów ucha wewnêtrznego i dróg przedsionkowych
w postaci przedsionkowej terapii rehabilitacyjnej (Ve-
stibular Rehabilitation Therapy – VRT).

Najczêstszymi wskazaniami do leczenia chirurgicz-
nego s¹ niepowodzenia farmakoterapii lub rozrostowe
procesy w obrêbie k¹ta mostowo-mó¿d¿kowego itp.

Rycina 1 przedstawia schemat miejsc oddzia³ywania
poszczególnych metod terapeutycznych [wg 5].

Sukces lub niepowodzenie terapii powinno byæ oce-
niane po odpowiednim up³ywie czasu i za pomoc¹ obiek-
tywnych metod pomiaru, które umo¿liwiaj¹ iloœciowe
przedstawienie poprawy lub pogorszenia.

Nie mo¿na zapominaæ, ¿e przed podjêciem leczenia
nale¿y wnikliwie rozwa¿yæ ka¿dy z subiektywnych obja-
wów tj. nudnoœci, wymiotów, podwójnego lub zamaza-
nego widzenia, bólów g³owy i odczucia obrotu lub nie-
pewnoœci z lêkiem w³¹cznie oraz symptomy choroby pod-
stawowe tj. sercowo-naczyniowe, metaboliczne (cukrzy-
ca, zaburzenia hormonalne), migrenê szyjn¹, zaburzenia
pourazowe itp. z uwzglêdnieniem leków przyjmowanych
z ich powodu.

Ogólne zasady terapii zawrotów g³owy
Najczêstszymi objawami zg³aszanymi przez pacjen-

tów poza zawrotami g³owy s¹ nudnoœci i wymioty oraz
lêk. Leczenie farmakologiczne zmierza przede wszyst-
kim do zniesienia halucynacji ruchu, os³abieniu wymio-
tów do pe³nej eliminacji oraz os³abienia lêku. W tym
celu podawane s¹ leki o dzia³aniu supresyjnym na na-
rz¹d przedsionkowy oraz leki przeciwwymiotne. Przy
towarzysz¹cych bólach g³owy lub migrenie podaje siê
leki przeciwbólowe, a w zale¿noœci od typu migreny –
leki zwê¿aj¹ce lub rozszerzaj¹ce naczynia krwionoœne.
W przypadkach obwodowego uszkodzenia narz¹du
przedsionkowego na pierwszy plan wysuwaj¹ siê leki
dzia³aj¹ce na histaminergiczne receptory ucha wewnêtrz-
nego, które miêdzy innymi zwiêkszaj¹ przep³yw krwi
przez pr¹¿ek naczyniowy. W uszkodzeniach czêœci
oœrodkowej narz¹du przedsionkowego wykorzystuje siê

Ryc. 1. Schemat miejsc dzia³ania metod terapeutycznych [wg 5]

fizjoterapia chirurgia

farmakoterapia
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oddzia³ywanie leków na GABA-minergiczny mecha-
nizm kontroli i hamowania j¹der przedsionkowych przez
mó¿d¿ek. Znajduj¹ tu równie¿ zastosowanie leki nootro-
powe. W os³abieniu czynnoœci uk³adu cholinergicznego
na poziomie przyœrodkowej czêœci istoty siatkowatej pnia
mózgu podaje siê prekursory acetylocholinergiczne. W
uszkodzeniach uk³adu j¹dra czerwiennego, istoty czar-
nej i pr¹¿kowia w obrêbie œródmózgowia wskazane s¹
prekursory dopaminy. Punkty uchwytu dzia³ania naj-
czêœciej stosowanych leków przedstawia rycina 2 [wg 6].

Ponadto przy planowaniu leczenia nale¿y uwzglêd-
niæ takie procesy jak zdrowienie i kompensacja. Nale¿y
zdaæ sobie sprawê, ¿e ka¿dy bodziec, bêd¹cy wynikiem
fizjologicznego ruchu lub choroby podlega zjawisku kom-
pensacyjnej adaptacji. Œrodki farmakologiczne, które zno-
sz¹ zawroty g³owy nie wspomagaj¹ kompensacji, a wrêcz
przeciwnie w wiêkszoœci j¹ hamuj¹. S¹ dwie kluczowe
koncepcje, które nale¿y rozwa¿yæ przed podjêciem lecze-
nia. Po pierwsze, uwzglêdnienie oœrodkowej kompensa-
cji w procesie zdrowienia uporczywych zaburzeñ równo-
wagi np. po przebytym neuronitis vestibularis, po drugie
zaœ zapobieganie niepo¿¹danej i przeciwwskazanej kom-
pensacji po przemijaj¹cych zaburzeniach równowagi spo-
wodowanych np. chorob¹ Ménière’a.

Leki stosowane w terapii zawrotów g³owy

Leczenie objawowe

Celem leczenia objawowego jest zniesienie lub os³a-
bienie objawów zawrotów g³owy, wyeliminowanie nud-
noœci i wymiotów, a przede wszystkim pozbawienie pa-
cjenta lêku. Zatem podstawe leczenia objawowego sta-
nowi¹ preparaty, które hamuj¹ funkcjê narz¹du przedsion-
kowego oraz leki przeciwwymiotne i przeciwlêkowe.

Przedsionkowe supresanty to leki, które zmniejszaj¹
oczopl¹s wywo³any asymetri¹ funkcji narz¹dów przed-
sionkowych. Sk³adaj¹ siê one z trzech du¿ych grup le-
ków: antycholinergicznych, przeciwhistaminowych i ben-
zodwuazepin. Dyskusyjne jest natomiast zastosowanie
blokerów kana³ów wapniowych w celu os³abienia czyn-
noœci przedsionkowej.

Leki antycholinergiczne – cholinolityczne

Leki tej grupy zmniejszaj¹ pobudliwoœæ neuronów
j¹der przedsionkowych oraz redukuj¹ szybkoœæ oczopl¹-
su. Skopolamina (nie stosowana w Polsce) zwiêksza to-
lerancjê na ruch i wraz z atropin¹ jest nieswoistym anta-
gonist¹ receptorów muskarynowych. Zastosowanie se-
lektywnych leków, które dzia³aby na wybrane podtypy
receptorów przypuszczalnie zmniejsza³y by liczbê dzia-
³añ ubocznych w postaci zaburzeñ akomodacji, suchoœci
b³on œluzowych lub sedacji. Zastosowanie w postaci pla-
strów na skórê (homatropine) jest zalecane w przypad-
kach nasilonych odczynów gastrycznych, ale pojawiaj¹ce
siê w konsekwencji d³ugotrwa³ego u¿ycia podra¿nienie
skóry mo¿e byæ Ÿle tolerowane przez pacjentów. Leki
cholinolityczne s¹ nieskuteczne po wyst¹pieniu objawów,
dlatego znajduj¹ zastosowanie wy³¹cznie w profilaktyce
choroby lokomocyjnej [7].

Leki przeciwhistaminowe

Wszystkie leki przeciwhistaminowe I generacji, czyli
te, które przechodz¹ przez barierê krew - mózg znalaz³y

Czynnoœæ mózgu i narz¹dów receptorowych jest œciœle
uzale¿niona od funkcji ca³ego organizmu, a zatem od
wp³ywu kr¹¿enia krwi i metabolizmu. 23% ca³kowitego
zapotrzebowania na tlen wymaga praca mózgu, st¹d za-
burzenia ortostatyczne z gwa³townym spadkiem ciœnie-
nia krwi mog¹ byæ przyczyn¹ zawrotów g³owy, podobnie
jak i nadciœnienie têtnicze z zaburzeniami kr¹¿eniowej
autoregulacji. Obecnie podnosi siê rangê leków, które
pozwalaj¹ na kontrolowanie œródb³onkowej transmisji
jonów w warunkach niedotlenienia ma³ych naczyñ têt-
niczych (antagoniœci wapnia).

Przed przyst¹pieniem do leczenia objawowego po-
winno siê odró¿niæ symptomy zawrotów g³owy od cho-
roby lokomocyjnej, która pojawia siê w nastêpstwie za-
k³óceñ docieraj¹cych sygna³ów czuciowych, ale równie
dobrze zaburzeniem czynnoœci struktur oœrodkowego
uk³adu nerwowego, zwi¹zanych z kodowaniem wra¿eñ
ruchu. Farmakologiczne leczenie zawrotów g³owy i cho-
roby lokomocyjnej jest zupe³nie inne.

Ryc. 2. Schemat miejsc dzia³ania grup leków stosowanych w leczeniu zawro-
tów g³owy [wg 6]
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zastosowanie w leczeniu zawrotów g³owy z powodu swo-
jej podstawowej aktywnoœci przeciwcholinergicznej. Ma³o
jest natomiast danych o wp³ywie tych leków na przed-
sionkow¹ kompensacjê. Leki takie jak dimenhydrynat
(Aviomarin), prometazyna (Diphergan), klemastyna
(Clemastin, Tavegyl) hamuj¹ dzia³anie nie tylko recep-
torów histaminowych, ale równie¿ receptorów muskary-
nowych – cholinergicznych, adrenergicznych, serotoni-
nergicznych oraz dopaminergicznych. Zatem maj¹ silne
dzia³anie depresyjne na OUN i przeciwwymiotne. Naj-
silniejsze dzia³anie wykazuje prometazyna z uwagi na
mocn¹ aktywnoœæ dopaminolityczn¹. Dimenhydrynat
profilaktycznie podaje siê w chorobie lokomocyjnej [7].

Benzodwuazepiny

Benzodwuazepiny s¹ modulatorami GABA i oœrod-
kowo os³abiaj¹ reakcje przedsionkowe. Powoduj¹ znie-
sienie lêku, zmniejszenie napiêcie mm. szkieletowych oraz
u³atwiaj¹ zasypianie [8].

W ma³ych dawkach leki te s¹ wy³¹cznie stosowane
do leczenia zawrotów g³owy. S¹ one tak¿e u¿yteczne w za-
pobieganiu choroby lokomocyjnej. Chocia¿ istniej¹ su-
gestie o hamowaniu kompensacji przez benzodwuazepi-
ny, to jednak nie znalaz³y one doœwiadczalnego potwier-
dzenia. Najczêœciej stosowane to Diazepam (Relanium,
Valium), Oksazepam (Oxazepam, Seresta), Midazolam
(Dormicum) oraz Lorazepam (Lorafen). Leki tej grupy
daj¹ szybko przyzwyczajenie, zaœ u osób starszych para-
doksaln¹ reakcjê lêkow¹. Powszechny w u¿yciu loraze-
pam, który nie ma aktywnych metabolitów wykazuje siê
du¿¹ skutecznoœci¹ i prost¹ farmakokinetyk¹. Mo¿na go
podawaæ podjêzykowo (1 mg), co ma du¿e znaczenie
w ostrych zawrotach g³owy z nasilonymi objawami we-
getatywnymi. Nie poleca siê benzodwuazepin o d³ugim
czasie dzia³ania w terapii zawrotów g³owy [9].

Antagoniœci kana³ów wapniowych

Leki tej grupy s¹ powszechnie podawane w leczeniu
zawrotów g³owy z kilku powodów. Kilka leków z rodza-
ju brokerów kana³ów wapniowych zachowuje siê jak
przedsionkowe supresanty. Komórki przedsionkowe za-
wieraj¹ kana³y wapniowe, st¹d blokowanie ich mo¿e
wp³ywaæ na zmianê jonowej zawartoœci w œródch³once.
Ponadto lek z tej grupy – Verapamil ma silne zapieraj¹ce
dzia³anie, które mo¿e byæ przydatne w leczeniu przed-
sionkowych zaburzeñ z towarzysz¹c¹ biegunk¹. Ujaw-
niono przeciwcholinergiczne i przeciwhistaminowe dzia-
³anie antagonistów kana³ów wapniowych. Znalaz³y one
zastosowanie w chorobie Ménière’a, szczególnie w po-
staciach z migren¹.

Leki przeciwwymiotne

Wybór odpowiedniego preparatu zale¿y od drogi sto-
sowania i objawów ubocznych. Doustne œrodki s¹ pole-

cane w ³agodnych nudnoœciach. Czopki i leki podjêzy-
kowo aplikowane maj¹ powszechne zastosowanie u pa-
cjentów ambulatoryjnych, którzy nie mog¹ przyjmowaæ
leków doustnie z powodu ¿o³¹dkowej atonii lub wymio-
tów. Poda¿ pozajelitowa ma miejsce u pacjentów z ostrymi
objawami zawrotów g³owy i wymiotami, którzy s¹ ho-
spitalizowani. Dzia³anie przeciwwymiotne maj¹ niektó-
re leki przeciwhistaminowe, tj. meklozyna, która jest le-
kiem pierwszego rzutu, je¿eli mo¿liwe jest podanie do-
ustne. Leki, które przyœpieszaj¹ opró¿nianie ¿o³¹dka, ta-
kie jak metoklopramid – antagonista dopaminy mog¹ byæ
pomocne w opanowywaniu wymiotów. Chocia¿ meto-
klopramid jest oœrodkowym antymimetykiem oraz po-
prawia motorykê jelit nie znalaz³ zastosowania w pre-
wencji choroby lokomocyjnej. 5-HT3 antagoniœci, przy-
k³adowo ondansetron ma silne dzia³anie przeciwwymiot-
ne. Du¿y koszt tych leków ogranicza ich powszechne sto-
sowanie [10].

Leki wzmacniaj¹ce kompensacjê

Leki, które przyspieszaj¹ kompensacjê to g³ównie
stymulanty, do których nale¿¹ agoniœci dopaminy, adre-
naliny (efedryna, amfetamina) oraz antagoniœci kana³ów
wapniowych (verapamil) [11].

Neuroleptyki

Jakkolwiek leki tej grupy s¹ najskuteczniejsze w zwal-
czaniu zawrotów g³owy, szczególnie ostrych ataków z to-
warzysz¹cymi wyraŸnie zaznaczonymi zaburzeniami we-
getatywnymi to z uwagi na swoje liczne i niebezpieczne
objawy uboczne znajduj¹ coraz bardziej ograniczone
wskazania. Blokuj¹ receptory dopaminergiczne D1, D2,
D3 i D4 obecne w pr¹¿kowiu i uk³adzie limbicznym, re-
ceptory α-adrenergiczne i histaminowe H1. Neurolep-
tyki hamuj¹ chemoreceptory opuszki (dzia³anie przeciw-
wymiotne) oraz czynnoœæ j¹der przedsionkowych. Naj-
wiêksze zastosowanie znalaz³a tietylperazyna (Torekan)
w postaci czopków z powodu mniejszego wp³ywu seda-
cyjnego. Nie mo¿na zapominaæ przy aplikowaniu leków
tej grupy o mo¿liwoœci pojawienia siê objawów zespo³u
pozapiramidowego, dystonii i obni¿eniu progu drgaw-
kowego. Fenotiazyny, takie jak prochlorperazyna lub pro-
metazyna dzia³aj¹ silnie przeciwwymiotne. Neurolepty-
ki maj¹ wyraŸne dzia³anie depresyjne na OUN, spowal-
niaj¹ kompensacjê oraz wykazuj¹ wiele dzia³añ ubocz-
nych. Stanowi¹ st¹d leki drugiego rzutu, stosowane krótko
i ostro¿nie, przede wszystkim w leczeniu ostrej fazy za-
wrotów g³owy (do 72 godzin).

Leczenie przyczynowe

Farmakoterapia przyczynowa dotyczy leczenia sta-
nów zapalnych, zmian niedokrwiennych, migreny, de-
presji, zaburzeñ metabolicznych, immunologicznych
oraz specyficznych chorób ucha wewnêtrznego, wyma-
gaj¹cych obni¿enia ciœnienia wewn¹trzb³êdnikowego.
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Znajduj¹ tu zastosowanie leki naczyniowe, leki antyagre-
gacyjne, leki przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne, leki
moczopêdne, glikokortykoidy, leki neuromoduluj¹ce lub cy-
toprotekcyjne.

Leki rozszerzaj¹ce naczynia krwionoœne

Leki te maj¹ na celu poszerzyæ ³o¿e naczyniowe
i usprawniæ przep³yw krwi przez naczynia krwionoœne
z popraw¹ utlenowania zaopatrywanej okolicy. Nale¿y
jednak pamiêtaæ o autoregulacji naczyñ mózgowych
i priorytetowym znaczeniu dwutlenku wêgla w mecha-
nizmie rozszerzania naczyñ. Niekiedy zbyt pochopnie za
przyczynê zawrotów g³owy uznaje siê zaburzenia ukrwie-
nia. Nie zawsze znajduje uzasadnienie stosowanie leków
tej grupy przez d³ugi okres czasu, szczególnie u ludzi star-
szych, poniewa¿ nie udowodniono, ¿e ka¿de zaburzenie
ukrwienia musi manifestowaæ siê zawrotami g³owy.
Wyró¿nia siê leki nastêpuj¹cych grup:
a) wspomniani wczeœniej antagoniœci wapnia (cynary-

zyna, flunaryzyna, nimodypina) rozszerzaj¹ naczy-
nia krwionoœne w stanie skurczu, ale mog¹ te¿ pro-
wadziæ do spadków ciœnienia têtniczego krwi, a na-
wet wewn¹trzmózgowego zespo³u podkradania.
W trakcie niedokrwienia mózgu dochodzi do wzro-
stu jonów wapnia wewn¹trz komórki i zaburzeñ pro-
cesów metabolicznych ze œmierci¹ komórki w³¹cz-
nie. Blokery kana³ów wapniowych umo¿liwiaj¹ prze-
¿ycie komórki w warunkach niedotlenienia. W trak-
cie za¿ywania tego typu leków nale¿y zaniechaæ pro-
wadzenia pojazdów mechanicznych (cynaryzyna)
oraz pamiêtaæ o mo¿liwoœci pojawienia siê objawów
ubocznych w postaci zespo³u parkinsonoidalnego lub
dyskinezji (flunaryzyna).

b) pochodne metyloksantyn – pentoksyfilina (Trental,
Agapurin, Polfilin, Pentoheksal, Dartelin) zmniej-
sza lepkoœæ krwi i zdolnoœæ tworzenia zakrzepów
przez co poprawia przep³yw krwi w ma³ych naczy-
niach krwionoœnych. W ostrych zawrotach g³owy po-
dawana jest w iniekcjach do¿ylnych, zaœ w przewle-
k³ych – doustnie w dawce 400 mg 3 razy dziennie
przez co najmniej 8 tygodni.

c) pochodne histaminy – betahistyna, zwiêksza prze-
p³yw krwi w pr¹¿ku naczyniowym ucha wewnêtrz-
nego. Betahistyna (Betaserc) blokuje autoreceptor
H3, który zlokalizowany w czêœci presynaptycznej
hamuje wydzielanie histaminy. Batahistyna zwiêk-
sza iloœæ neurotransmitera – histaminy, co prowadzi
do rozszerzenia naczyñ krwionoœnych. Badania eks-
perymentalne na zwierzêtach ujawni³y, ¿e poprzez
poœrednie zwiêkszenie uwalniania serotoniny beta-
histyna hamuje aktywnoœæ j¹der przedsionkowych
bocznych. Zalet¹ tego leku jest brak os³abiania przed-
sionkowej kompensacji, oddzia³ywania sedatywne-
go oraz hamowania psychoruchowego. Lek z uwagi
na powinowactwo do receptorów H1 i H2 nale¿y

ostro¿nie stosowaæ u chorych z astm¹, alergi¹ i cho-
rob¹ wrzodow¹. Lek wy³¹cznie w postaci doustnej
mo¿liwy jest do zastosowania w przewlek³ych za-
wrotach g³owy.

d) α–adrenolityki – nicergolina (Sermion, Adavin) syn-
tetyczna pochodna alkaloidów sporyszu powoduje
rozszerzenie naczyñ mózgowych, hamowanie agre-
gacji p³ytek krwi, zwiêkszenie przep³ywu mózgo-
wego oraz zwiêkszenie zu¿ycia glukozy w OUN.
Podawana jest w ostrych iniekcjach pozajelitowo.

e) leki antyagregacyjne – przyczyniaj¹ siê efektywniej
do poprawy kr¹¿enia mózgowego ni¿ leki rozsze-
rzaj¹ce naczynia krwionoœne. Najczêœciej stosowane
– kwas acetylosalicylowy (Aspiryn) i tiklopidyna
(Aclotin, Apo-Clodin, Ifapidin, Ticlid, Ticlo)
zmniejszaj¹ agregacjê p³ytek krwi i ich przyleganie
do œciany naczynia. Aspiryna stosowana jest w daw-
ce nie wiêkszej ni¿ 325 mg na dobê, Ticlid – 2 razy
dziennie 250 mg na dobê z uwagi na dzia³ania nie-
po¿¹dane. Ticlid jakkolwiek drogi jest stosowany
w przypadkach nadwra¿liwoœci na aspirynê. Inny lek
antyagregacyjny – dipiridamol (Curantyl, Persantin)
nie tylko hamuje agregacjê p³ytek, ale równie¿ roz-
szerza naczynia krwionoœne i zmniejsza opór naczy-
niowy.

f) ekstrakt mi³orzêbu japoñskiego – EGb 761 (Tana-
kan) poprawia przep³yw krwi w mikrokr¹¿eniu po-
przez zmniejszenie napiêcia œciany naczyniowej,
zwiêkszenie syntezy tlenku azotu i prostacykliny oraz
dzia³aniu antyagregacyjnym wskutek hamowania ak-
tywnoœci czynnika aktywuj¹cego p³ytki krwi (PAF).

Leki o dzia³aniu cytoprotekcyjnym

Dzia³anie cytoprotekcyjne oznacza czynnoœæ ochron-
n¹ przed skutkami uszkodzenia w nastêpstwie niedotle-
nowania. Wœród preparatów tej grupy nale¿y wymieniæ
Piracetam (Nootropil, Memotropil, Lucetam, Geratam),
Meclofenoksat (Centrophenoxin), Pirytynol (Enerbol),
Trimetazydyna (Preductal, Vastarel, Metazydyna). Leki
te chroni¹ komórkê przed uszkodzeniem przez wolne
rodniki, zwiêkszaj¹ tolerancje na niedotlenienie, zwiêk-
szaj¹ glikolizê beztlenow¹, zmniejszaj¹ zu¿ycie substan-
cji wysokoenergetycznych, zmniejszaj¹ dysfunkcjê pom-
py jonowej i ATP-azy oraz zmniejszaj¹ poziom wolnego
Ca++ w komórce. Piracetam jest wskazany u osób w star-
szym wieku jako lek wspomagaj¹cy. Preductal jeden
z nowszych leków cytoprotekcyjnych, stosowany g³ów-
nie w kardiologii zajmuje coraz silniejsz¹ pozycjê w le-
czeniu zawrotów g³owy.

Leki przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne

Leki te znajduj¹ g³ównie zastosowanie w infekcjach
ucha œrodkowego lub wewnêtrznego. Acyclovir (Zovi-
rax, Virolex) podaje siê w pó³paœcu usznym.
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Leki moczopêdne

Leki moczopêdne podawane s¹ w ³agodnych posta-
ciach choroby Ménière’a wraz z ograniczeniem spo¿ycia
soli i p³ynów. Najczêœciej jest stosowany acetazolamid
(Diuramid) – inhibitor anhydrazy wêglanowej, enzymu,
wystêpuj¹cego w du¿ej iloœci w worku œródch³onki.

Glikokortykosteroidy

Glikokortykosteroidy stosuje siê w celu zmniejsze-
nia odczynu zapalnego lub alergicznego w ostrych za-
wrotach g³owy [12].

Odkrycia obecnoœci w³aœciwych noœników synaptycz-
nych pozwalaj¹ na selektywne zastosowanie takich le-
ków, których antagonistyczne lub agonistyczne dzia³a-
nie mo¿e doprowadziæ do zniesienia objawów, nie ha-
muj¹c procesów kompensacyjnych. Na przyk³ad leki, któ-
re wybiórczo blokuj¹ muskarynowe lub histaminowe pod-

typy receptorów mog³yby lepiej kontrolowaæ objawy za-
wrotów g³owy z mniejszymi objawami ubocznymi, ani¿eli
wieloreceptorowo dzia³aj¹ce leki antagonistyczne [12].

Farmakoterapia zawrotów g³owy nie zawsze jest sku-
teczna, co wynika z wielu przyczyn. Wymieniæ mo¿na
jedne z wa¿niejszych:
- brak dobrej metody oceny skutecznoœci aplikowanych

leków
- wymagany d³ugi czas obserwacji, umo¿liwiaj¹cy roz-

poznanie istoty choroby lub ustalenie jej przyczyny
- du¿y udzia³ efektu placebo lub odwrotnie
- du¿a rozbie¿noœæ pomiêdzy popraw¹ wyników testów

przedsionkowych a samoocen¹ pacjenta.
Przysz³oœci¹ terapii zawrotów g³owy wydaje siê byæ

terapia genowa lub leczenie z zastosowaniem czynnika
wzrostu i komórek macierzystych.


